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Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů 

realizovaných prostřednictvím integrovaných 

územních investic (ITI) – ITI Hradecko-pardubická 

aglomerace – OP PIK 

Kritéria specifická pro projekty s místem realizace na území ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

pro programy podpory: 

- Inovace pro ITI 

- Aplikace pro ITI 

- Potenciál pro ITI 

- Nemovitosti pro ITI 

- Školicí střediska pro ITI 

Definice kritéria přijatelnosti Hodnocení Druh kritéria  

Projekt je realizován na území 

ITI Hradecko-pardubické 

aglomerace  

ANO – Projekt je realizován na území ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace 

NE – Projekt není realizován na území ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace 

nenapravitelné 

Projekt je v souladu 

s  tematickým zaměřením 

strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

ANO - Projekt je v souladu s tematickým 

zaměřením a přispívá k naplnění indikátorů 

a cílů příslušné strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace  

NE - Projekt není v souladu s tematickým 

zaměřením a nepřispívá k naplnění indikátorů 

a cílů strategie ITI Hradecko-pardubické 

aglomerace  

napravitelné 

Žádost o podporu odpovídá 

projektovému záměru, 

ke kterému vydal své vyjádření 

Řídicí výbor ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se 
shodují v údajích:  

 žadatel 

 popis projektu 

 hodnoty indikátorů v žádosti jsou stejné nebo 
vyšší než je uvedeno ve vyjádření ŘV ITI  

 výše dotace z EU je do výše uvedené 
ve vyjádření ŘV ITI  

  

NE – Žádost o podporu a projektový záměr se 

neshodují v údajích: žadatel, klíčové aktivity, 

hodnoty indikátorů v žádosti jsou nižší než 

ve vyjádření ŘV ITI nebo výše dotace z EU 

v žádosti je vyšší než ve vyjádření ŘV ITI 

napravitelné 
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Projekt je v souladu s výzvou 

nositele Hradecko-pardubické 

aglomerace 

ANO - Projekt je v souladu s výzvou nositele 

příslušné aglomerace. 

NE - Projekt není v souladu s výzvou nositele 

příslušné aglomerace. 

napravitelné 

 

Kritérium specifické pro projekty s místem realizace na území ITI Hradecko-pardubické 

aglomerace relevantní vedle výše uvedených kritérií pro program podpory: 

- Služby infrastruktury pro ITI 

Definice kritéria přijatelnosti Hodnocení Druh kritéria  

Projekt přispěje ke spolupráci 

s dalšími 

vlastníky/provozovateli inovační 

infrastruktury v aglomeraci, 

v rámci plnění klíčové 

intervence Strategie Hradecko-

pardubické aglomerace. 

 

ANO - V projektové žádosti je popsán způsob, 

jak bude žadatel při realizaci a v udržitelnosti 

projektu spolupracovat s minimálně jedním 

dalším vlastníkem/provozovatelem inovační 

infrastruktury v aglomeraci: 

- podpořeným v rámci ITI Hradecko-

pardubické aglomerace,  

nebo 

- jehož příprava projektu byla 

prezentována v rámci pracovní skupiny ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace. 

 

NE - V projektové žádosti není popsán způsob, 

jak bude žadatel při realizaci a v udržitelnosti 

projektu spolupracovat s minimálně jedním 

dalším vlastníkem/provozovatelem inovační 

infrastruktury v aglomeraci: 

- podpořeným v rámci ITI Hradecko-

pardubické aglomerace,  

nebo  

- jehož příprava projektu byla 

prezentována v rámci pracovní skupiny ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na 

program podpory SLUŽBY INFRASTRUKTURY. 

napravitelné 

 


